
ŪDENS PATĒRIŅŠ UN ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJI
NODERĪGA INFORMĀCIJA IKVIENAM KLIENTAM

ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU IESNIEGŠANA
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi:

 elektroniski no 25. līdz tekošā mēneša pēdējam datumam;
 rakstveidā, aizpildot un iesniedzot rādījumu kvītiņu, no 25. līdz 29. 

datumam.

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus iespējams iesniegt:

                  

                                 
                   

                                      

Mājaslapā www.san-tex.lv ->                                                                   iesniedzot aizpildītu patērētā
   -> skaitītāju rādījumi                                                                                   ūdens daudzuma kvītiņu

Ūdens patēriņa aprēķins tiek veikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem – Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem “Kārtība, kādā 
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

SVARĪGI!
 Ja ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek iesniegti 

norādītajā termiņā 3 mēnešus pēc kārtas, dzīvokļa īpašniekam tiek 
veikts vidējais ūdens patēriņa aprēķins, ņemot vērā iepriekšējo 3 
mēnešu vidējo ūdens patēriņu

 Ja ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek iesniegti 
vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, dzīvokļa īpašniekam tiks aprēķināta 
dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība

 Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek pieņemti, ja ir beidzies 
ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņš vai nokavēts rādījumu
iesniegšanas termiņš.

       ŪDENS PATĒRIŅŠ UN ŪDENS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJI

 Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija jāveic reizi četros gados –   
      atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - Ministru kabineta 
      2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts  
      metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” un       
      Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981  
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      „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas    
      sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”
 Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa dzīvokļa īpašumā ir   
      maksas pakalpojums – nomaksā Norēķinu centrā, Partizānu ielā 14, 

           Balvos vai internetbankā, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un telefona
           numuru. Saņemot maksājumu, mēs ar Jums sazināsimies

 Informācija par maksas pakalpojumu cenrādi pieejama p/a “San-tex”  
      mājaslapā www.san-tex.lv

 KĀ VEIDOJAS MĀJAS ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBA:

Lielākajā daļā dzīvojamo māju ir uzstādīts mājas kopējais ūdens patēriņa 
skaitītājs, kas uzskaita mājā (dzīvokļos) saņemto ūdeni.
       Kopējais dzīvojamās mājas ūdens patēriņa skaitītāja rādījums – dzīvokļu 
        īpašnieku iesniegtais kopējais rādījums = ūdens patēriņa skaitītāju  
        rādījumu starpība.

KAS RADA ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBU?

Apkopojot daudzdzīvokļu māju pārvaldnieku pieredzi, atklājas raksturīgākie 
cēloņi, kas rada ūdens patēriņa starpību daudzdzīvokļu mājās:

 dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju kvalitāte un tehniskie 
parametri;

 mērierīču tehniska ietekmēšana, lai netiktu uzskaitīts patērētais ūdens;

 dzīvokļu īpašnieku ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas 
paradumi (tos neiesniedz savlaicīgi vai iesniedz ilgu laiku pēc 
nolasīšanas, kā arī apzināti norāda samazinātu patēriņu);

 novecojusi dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēma, kā dēļ var rasties 
ūdens zudumi, kā arī var aizsērēt ūdens patēriņa skaitītāju filtri un 
pazemināt plūsmas uzskaites precizitāti;

 mājas komercuzskaites mēraparāta bojājumi, kā dēļ neprecīzi tiek 
uzskaitīts mājai piegādātā ūdens tilpums (retāk).

SECINĀJUMS
Nolasiet un nododiet ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus iespējami tuvu p/a 

“San-tex”noteiktajai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu iesniegšanas pēdējai 
dienai.

Ko darīt, ja dodas ilgākā prombūtnē?

   Jums jāierodas p/a  “SAN-TEX”, Bērzpils  ielā  56,  Balvos,  lai  uzrakstītu
iesniegumu par savu prombūtni, kā rezultātā dzīvokļa īpašniekam nav jāiesniedz
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi prombūtnes laikā.
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Kas ir ūdens aerators, vai to ir nepieciešams uzstādīt?

    Viens no populārākajiem veidiem, kā
iespējams  samazināt  patērētā  ūdens
daudzumu,  ir  ūdens aeratoru uzstādīšana
jaucējkrāniem  un  dušas  galviņām.  No
jaucējkrāna bez aeratora vienā minūtē var
iztecēt  līdz 18 litriem ūdens,  savukārt ja
tiek  uzstādīti  aeratori,  ūdens  plūsmu var
samazināt  līdz  6  litriem  minūtē.  Ūdens
patēriņa  samazinājums  notiek  tāpēc,  ka
aerators  spēj  piejaukt  ūdens  plūsmai  pat
trīs  daļas  gaisa  (ūdens  ietaupījums  ir
atkarīgs  no  aeratora  tehniskajiem

parametriem).
Ir  iespējams  uzstādīt  jaucējkrānu  jau  ar  iebūvētu  aeratoru,  gan  iegādāties
aeratoru atsevišķi un uzstādīt to jau esošajam jaucējkrānam.

       Šī ir informatīva rakstura informācija. Lai noskaidrotu precīzus noteikta aeratora 
darbības parametrus, aicinām vērsties pie preces ražotāja, tirgotāja vai izplatītāja.


